
الترحيب والتعريف:
بداأت الندوة بكلمة من رئي�س الجامعة د. محمد  �ضلهب الذي رحب بالح�ضور 
وموؤكدًا دور مركز البحوث والندوات في ULF في بيروت كليمن�ضو وبعد اأن 
ماكوران                                                          جاروم  البروف�ضور  و�ضكر  بالمحا�ضرين  عرف 
�ضكر  لنجاحها  والعامل  الندوة  فكرة   �ضاحب   Jérôme Maucourant
اي�ضًا ال�ضيدة Sylvie Devigne  التي نظمت الندوة وثم اعتلى المنبر ال�ضيد 
Henri Lebreton م�ضت�ضار التعاون والعمل الثقافي في ال�ضفارة الفرن�ضية 
ومدير الموؤ�ض�ضة الفرن�ضية في لبنان: Institut Français du Liban تكلم 
تاأ�ضي�ضها عام  ULF منذ  الـ  الذي تقوم به جامعة  الدور  ال�ضيد لوبروتون عن  
AFDES والتي  1996  من قبل التجمع الفرنكوفوني لتطوير التعليم العالِي 
مركزها مدينة ليون الفرن�ضية ونوه في كلمته عن تعاونها مع مختلف الجامعات 
اهميتها  وعن  الندوة  مو�ضوع  عن   تكلم  ثم  المجاالت  كل  في  الفرنكوفونية 
الحا�ضرة كم�ضاهمة في حل االزمات االقت�ضادية المتوالية التي بداأت عام 1929 

والتي مررنا بها  موؤخرًا وما زلنا نعاني من مفاعيلها. 
ثم ختم موؤكدًا عن اهمية التعاون بين فرن�ضا ولبنان حيث هناك  اكثر من 500 
�ضيلعبه  الذي  الدور  المعتمدة  ونوه عن  الجامعية  المجاالت  تعاون في  اتفاقية 

مركز بيروت كليمن�ضو في هذا المجال.
 ثم اعتلت المن�ضة ال�ضيدة Myriam Catusse من الموؤ�ض�ضة الفرن�ضية 
الندوة  هذه  تنظيم  على  �ضلهب  محمد  الدكتور  �ضكرت   IFPO االأدنى  لل�ضرق 
تهتم  التي  الموا�ضيع  حول  بحوث  مركز  هي  التي   IFPO الموؤ�ض�ضة  واهمها 
واأتت على  البحوث  تنطلق مختلف  منها  والتي  االن�ضانية واالجتماعية   بالعلوم 

ذكر الموؤلفات التي ا�ضدرها والتي ترتبط بمو�ضوع الندوة وهي:
 Jeunesses Arabes, Loisirs, Cultures, Politiques (2013)
لـ   La Classe des Loisirs L. Bonnefoy – والذي يلتقي مع كتاب  

Thorstein Veblen كما اأن كتابه:
Why is Economics not an Evolutionary Science )لماذا 
االقت�ضاد علٌم ال يقبل التطور؟( الذي يقوم باحثو الـ IFPO  بدرا�ضة ما يجري 

في ال�ضرق االدنى من خالل  مفاهيمه ومدى مطابقتها لواقع االمور.
الـــــمـــــــــــــــــــــــداخــــــــــــــــــــــــــــالت

الجل�سة الأولى
 IFPO وممثلة  Lebreton بعد مقدمات الرئي�س �سلهب والم�ضت�ضار
الدكتورة Myriam Catusse بداأت الجل�ضة االولى  وتتمحور حول: 

                                Veblen: Institution Prédation et Imitation
الم�ؤ�س�سات. االفترا�س. المحاكاة. 

جيروم  الدكت�ر  الندوة  من�ضق  البداية  في  تكلم  االولى:  المداخلة   •
اأنها  و�ضفها  الندوة  دعمه  على  �ضلهب  الرئي�س  �ضكر  اأن  بعد  الذي  م�ك�ران 
الموؤ�ض�ضي                                                              المفهوم  في  متالزمين  اهتمامين  لربط  محاولة 
Multi-instutionnaliste االول مركزًا على فكر وعمل Veblen المفكر في 
اإلى  الموؤدية  للراأ�ضمالية  االإفترا�ضية  الطبيعة  حول  الع�ضرين  القرن  بداية 

االإ�ضتحواذ المالي:
Nature Prédatrice du Capitalisme en Voie de Financiarisation 
واالهتمام الثاني هو منطق مختلف انواع الراأ�ضمالية المعا�ضرة  حيث اآليات 

االفترا�س نافذة بظهورها.
الذي   Olivier Brette برات  اأوليفي  مداخلة  الثانية:  المداخلة   •
االقت�ضادية  القيمة  نظرية  في    Veblen اعمال  قدمته  ما  اأهم  وحدد  عرف 
الراأ�ضمالي  للنظام  القوى  نقده  الى  ا�ضافة  النه   Valeur Economique
البيعية Valeurs Marchandes وعدم  القيم  ا�ضتقاللية  يبرهن  اأن  ا�ضتطاع 
ا�ضتطاعة دمجها في نظم تقييمة اخرى كما اأن Veblen قد اأر�ضى قواعد نظرية 
القيمة االجتماعية Valeur Sociale مما يدعونا الى النظر ب�ضكل جماعي على 

ال�ضبل والغايات في نظمنا االجتماعية.
الثالثة: مداخلة برون� دوفاييى Bruno Dewailly الذي  • المداخلة 
بحث في اليات التحكم في مجال االنتاج العقاري في لبنان مبرهنًا اأن قيمة العمل   
ال   Valeur Substance ذاتها  بحد  المكونة  والقيمة   Valeur Travail
ت�ضمحان وحدهما بتف�ضير قيمة العقارات الحالية في لبنان مما يدفعنا الى اللجوء 
الى نظريات André Orléan لنرى اأن لعبة المتاجرة  بالعقارات ا�ضبحت لعبة 

.mimétiques مبنية على ممار�ضات اإيمائية conventions توافقات
 Veblen روؤية  �ضارحاً  جاروم م�ك�ران  تكلم  ثم  الرابعة:  المداخلة   •
للراأ�ضمالية المالية التي كانت تنمو اأمامه على اأ�ض�س جديدة في ممار�ضات جديدة في 
مجاالت التجارة والتمويل والم�ضارف م�ضتولية على االنتاج ومبتعدة في هذا عن 
Veblen هو  للراأ�ضمالية. وقد اعتبر المحا�ضر ان   Ricardo مفهوم ريكاردو 
عالم يحطم ما يمكن و�ضفه باقت�ضاد ال�ضور Economie des Images وهو 
  Veblen ال�ضكل الذي بداأ ياأخذه االإقت�ضاد بداية القرن الع�ضرين واختتم قائال اأن
يوؤكد اأن نظام البنك المركزي االميركي Réserve Fédérale اأنما هو انبثاق 

لم�ضالح غايته نقل الثروات الى الطبقة التى ان�ضاأته والحفاظ عليها.
الخام�سة: مداخلة الرئي�س د. محمد �سلهب: كانت مداخلته  • المداخلة 
عنوان  تحت   1917 عام  ا�ضدره  الذي    Veblen لكتاب  مطالعته  على  مبنية 

»طبيعة ال�ضالم و�ضروط ا�ضتمراره« 
 La Nature de la Paix et les Conditions de sa Perpétuation.
وفي هذا الكتاب وتحليله ال�ضباب قيام الحرب العالمية االولى و�ضروط ا�ضتتباب 
القوميات  تميز  التي  بالعداء  الخا�ضة  العنا�ضر  الى  فيه   يعود  دائم.  �ضلم 
اال�ضعار  نظام  مو�ضوع   في  يتعمق  حين  ذلك  من  ابعد  ويذهب  واالمبرياليات. 
)Système des Prix(   الذي هو بوؤرة انتاج العداوة في الراأ�ضمالية ويختم 
د. محمد �ضلهب منوهًا اأن في  كثير من الوجوه هذا التحليل ما زال قائمًا حاليًا. 

الجل�سة الثانية  وتتمحور حول:
 Un Siècle après Veblen: L’Actualité du Système Prédateur 

قرن بعد Veblen: اإ�ستمرار ح�س�ر النظام االفترا�سي.
 :Fabrice Blanche فابري�س بالن�س  االأولى: مداخلة  المداخلة   •
الذي    Capitalisme des Copains اال�ضدقاء«  »راأ�ضمالية  عن  تكلم 

العائلية  ال�ضيا�ضية  النظم  مع  متنا�ضب  الأنه  االو�ضط  ال�ضرق  في  ا�ضت�ضرى 
االقت�ضادية  الممار�ضات  عنها  تنتج  التي  االجتماعية  والعالقات  والع�ضائرية 
الدولة  من  الخوف  مع  كبيرة  ر�ضاميل  تتطلب  ال  التي  الخدمات  الى  الموؤدية 

المفتر�ضة واالعتماد على البنى العائلية.
اإنها مرحلة تحكم اإقطاب القلة Oligopole   في االإقت�ضاد التي تمنع و�ضول 
ال  لكن  و  النظام مرحلي  هذا  يبدو  �ضوريا  في  الم�ضاريع.  اأ�ضحاب  من  ال�ضغار 

يمكننا التكهن بمدة اإ�ضتمراره.
التي  االإقت�ضادية  العوامل  اإلى  تطرق  كا�سي:  اأكرم  الثانية:  المداخلة   •
التغييرات  اأن ما ح�ضل في �ضوريا هو نتيجة  ال�ضورية وبرهن  االأزمة  اإلى  اأدت 
الهائلة التي ح�ضلت في العقد االأخير من االإنفجار  حيث اأن االإقت�ضاد االإفترا�ضي 
بغاية  االأمور  اأن  واإبنه.  االأ�ضد   نظام  في  الموؤ�ض�ضات  و  الدولة  قاعدة  اأ�ضبح 
التعقيد الأن الحركات الم�ضلحة و�ضعت يدها على ال�ضبكات الب�ضرية والتوا�ضل 

بين النا�س.
الثالثة: مراد و�سي�سي: تكلم عن الحائط الم�ضدود الذي و�ضل  • المداخلة 
اإليه الو�ضع في الجزائر معتبرًا اأن التحليالت االإقت�ضادية المنهجية التي تواجه 
الباحثين ال يمكنها اإيجاد تف�ضيرات اأو حلول لذا يجب فتح م�ضارات جديدة في 
 Veblen البحث لفهم جمود و توقف كل الحركة االإقت�ضادية لذا الرجوع اإلى

واالإقت�ضاد الموؤ�ض�ضي يغني البحث.
الموروث  تاأثير  المحا�ضر  �ضاأل  زوا�س:  عبداهلل  الرابعة:  المداخلة   •
االإ�ضتعماري في م�ضارات التقدم التي اإنتهجت بعد االإ�ضتقالل في البالد العربية 
الموؤلفات  في  ترد  التي  الحديثة  التوجهات  بحثه  في  االإعتبار  بعين  اآخذًا 
االإقت�ضادية التابعة للمفكرين الموؤ�ض�ضين Institutionnalistes الذين ادخلو 
للتنويه   Veblen و Commons الفترة االإ�ضتعمارية في بحوثهم معتمدًا على
بالدور الذي تلعبه العادات والتقاليد والروتين لتف�ضير دوام ال�ضلوك االإفترا�ضي 

عند النخب الحالية.
الفترة  في  مداخلته   في  تعمق  لبكي:  بطر�س  د.  الخام�سة:  •المداخلة 
العثمانية في بالد الم�ضرق معتبرًا ان لالإقت�ضاد الموؤ�ض�ضي مجال بحث تطبيقي 
مميز في هذه الفترة وتاأثيرها على البالد العربية ثم تطرق اإلى »التنظيمات« التي 
لعبت دورًا مهمًا في نقل التر�ضمل من المدن ومحيطها اإلى التجذر في االأرياف ثم 
اإنفتاح الخليج في  اإلى مرحلة  �ضرح مراحل االإنتقال منذ ف�ضل االإقت�ضاد الموؤمم 
ال�ضبعينات واإرتقاء بورجوازيه جديدة  و دخول الراأ�ضمال الخليجي النفطي الذي 

قل�س من دور �ضيطرة الدولة مما يطرح م�ضاكل اإجتماعية و �ضيا�ضية جديدة.
الخــتــــــــــــــــــــام

وفي الختام فتح باب النقا�س الذي اإ�ضتمر طوياًل وختم الندوة رئي�س الجامعة 
االإقت�ضادية  العلوم  بين  جمعت  �ضاملة  كلمة  األقى  الذي  �سلهب  محمد  الدكت�ر 
والعلوم الم�ضرفية  ومقاربتها للواقع موازيًا بينها و بين العلوم ال�ضرفة)فيزياء 
بالمنطق  ومنوهًا   Popperو  Veblen اأمثال  بالمفكرين  م�ضت�ضهدًا  وغيرها( 
 Pensée déductive et واإ�ضتدالاًل  اإ�ضتنتاجًا  وتطبيقًا  بحثًا  العلمي 

Pensée inductive ومّيزاتهما.

المقدمون والم�ساركون المدعوون:
له عدة  العل�م.  االإبي�ستيم�ل�جيا وتاريخ  الفرن�سية، باحث في  اللبنانية  الجامعة  د. محمد �سلهب: رئي�س   -

م�ؤلفات ومقاالت في م�سارات تط�ر العل�م.
-  Jérôme MAUCOURANT جامعة جان م�نيه �سان اتيان فرن�سا

-  Henri LEBRETON م�ست�سار التعاون والثقافة في ال�سفارة الفرن�سية بيروت
IFPO مديرة الدرا�سات المعا�سرة في المعهد الفرن�سي لل�سرق االأو�سط Myriam CATUSSE -

- عبداهلل زوا�س: اأ�ستاذ في العل�م ال�سيا�سية Science Po ليل فرن�سا
- مراد و�سي�سي: اأ�ستاذ في جامعة عبدالرحمن ميرا الجزائر

IFPO باحث في المعهد الفرن�سي لل�سرق االأو�سط Bruno DEWAILLY -
- Fabrice BLANCHE باحث في جامعة لي�ن الثانية فرن�سا

- Olivier BRETTE اأ�ستاذ وباحث في جامعة لي�ن فرن�سا
- اأكرم كا�سي باحث في جامعة لي�ن الثالثة فرن�سا

- د.بطر�س لبكي مفكر لبناني اأ�ستاذ في الجامعة اللبنانية

التا�ضع من  و  الثامن  ندوة في   ULF الفرن�ضية  اللبنانية  التطبيقية  التكنولوجيا والعلوم  التابع لجامعة  بيروت - كليمن�ضو،  البحوث والندوات،  ُعقدت في مركز 
حزيران حول المفكر ThorsteinVeblen 1857-1929 الذي عا�س في الواليات المتحدة والذي نقد الفكر الراأ�ضمالي وطبيعته االإفترا�ضية »Prédation« من خالل 

االإ�ضتحواذ المالي financiarisation، الموؤدي اإلى االإ�ضتدانة والدخول في حلقة العجز.
الموؤ�ض�ضي                           االإقت�ضاد  حركة  موؤ�ض�س  يعتبر  وهو  االأولى  العالمية  الحرب  تبعتها  قا�ضية  راأ�ضمالية  فترة  في  المتحدة  الواليات  في   Veblen عا�س 

 .»TECHNOLOGIE « ودور التكنولوجيا »INSTITUTON « من حيث تفريقه بين االإقت�ضاد كموؤ�ض�ضة قائمة »INSTITUTIONAL ECONOMICS«
من اأهم موؤلفاته التي ورد ذكرها في الندوة:

The Theory of Leisure Class 1899:  نظرية طبقة الراحة  •
An Inquiry into the Nature of Peace and its Perpetuation 1917: تحقيق في طبيعة ال�سالم واإ�ستمراره  •

The Place of Science in Modern Civilization 1919: دور العلم في الح�سارة الحديثة  •
The Engineers and the Price System 1921: المهند�س�ن ونظام الت�سعير  •

البروف�سور جيروم موكوران الباحثة ميريام كاتو�س الم�ست�سار هنري لوبروتون الرئي�س الدكتور محمد �سلهب

)ULF( جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرن�سية
مركز البحوث والندوات- بيروت كليمن�صو

ندوة عن الإقت�صاد الموؤ�ص�صي والتعددية الراأ�صمالية
L’ECONOMIE INSTITUTIONNELLE ET LA PLURALITE DES CAPITALISMES

Thorstein Veblen نظرة اإلى الواقع من خالل فكر


